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Informatiebijeenkomst over projecten omgeving
Musicalkade op woensdag 9 oktober
In uw buurt zijn een aantal projecten in voorbereiding of net klaar. We hebben hierover meerdere vragen

gekregen. Daarom komen de medewerkers van de gemeente die betrokken zijn bij deze projecten op woensdag
9 oktober naar u toe. Iedereen uit de buurt is welkom om langs te komen voor vragen of meer informatie over
deze projecten. We zien u graag van 16:30 tot 19:30 uur aan de Musicalkade bij de picknicktafel.

We staan bij de picknicktafel aan de Musicalkade
(zie foto) op woensdag 9 oktober van 16.30 tot
19.30 uur. Bij slecht weer vind u ons in de hal

van de basisschool Waterrijk (Musicallaan 102).

Kom langs met vragen over of reactie op deze

projecten. Ook kunt u terecht met andere vragen
over uw buurt.

1. Extra speelplek naast voetbalkooi

Er komt een speelplek voor kinderen van 6 – 11
jaar naast de voetbalkooi. Er komen 3
De informatiekraam

Projectleiders van de gemeente van de projecten
in dit wijkbericht zijn aanwezig om u te

informeren of uw vragen te beantwoorden. Dit

zijn Anita Dirix, Sabine Hol, Luiz Plein en Miriam

Hueber. En 2 initiatiefnemers van het recentste
bewonersinitiatief “Verzachten van de kades”

willen u informeren over hun project. Ook sociaal
makelaar Nout Ketelaar van Dock Utrecht is er.
De projecten zijn initiatieven van bewoners uit

uw buurt of van de gemeente of een combinatie.
Ook hebben we informatie over: hoe werken

bewonersinitiatieven en waar vindt u informatie
over projecten in uw buurt?

speeltoestellen. Het proces; met de kinderen en
de buurt een ontwerp maken is afgerond. De

aanleg van deze plek is in voorbereiding. Meer
informatie zie

www.utrecht.nl/speelplekharrybanninkstraat.
2. Extra groene haag en zitpoefjes bij nieuwe

speelplek
Kan er ook een groene haag komen bij
Bernsteinkade 2 evenwijdig aan de Harrie
Banninkstraat en daarachter een paar zitpoefjes.
Deze vraag werd gesteld bij het maken voor het
plan voor de nieuwe speelplek. Onder de
bewoners die hier direct mee te maken hebben,
peilen we of hier genoeg draagvlak voor is. Zij
krijgen hierover een apart wijkbericht.

Verspreidingsgebied: Cole Porterplantsoen, Frederik Loewestraat, Harry Banninkstraat, Jerry Bockstraat,
Leonard Bernsteinkade, Lionel Barthof, Mitch Leighhof, Musicalkade, Oscar Hammersteinstraat, Richard
Rodgersstraat, Vincent Youmanshof.

Utrecht.nl

3. Vernieuwen speelplek Richard Rodgerstraat
De speeltoestellen op deze plek worden

vervangen. Wanneer is nog niet bekend. Het

proces met de kinderen en de buurt een ontwerp
maken is afgerond. Meer informatie zie
www.utrecht.nl/speelplekrichardrodgersstraat
4. Boom kappen bij kruising

Rijnkennemerlaan/Musicallaan?
Bij deze kruising staat een boom die volgens
enkele buurtbewoners het zicht op fietsers en
brommers belemmert en daarom gekapt moet
worden. Anderen zeggen, als men hier stopt is
het zicht voldoende en kan de boom dus blijven.
Vanuit verkeersveiligheid hoeft de boom niet
weg. We horen graag meer buurtbewoners over
wel/niet kappen van deze boom.
5. Voorstel verkeer op Bernsteinkade
De verkeersituatie nu op de Bernsteinkade is
voor sommige gebruikers onhelder. De
gemeente komt via aparte communicatie met
voorstellen om dit te verbeteren.
6. Bewonersinitiatief verzachten kades
Bewoners van de Leonard Bernsteinkade en de
Musicalkade hebben 6 voorstellen gedaan om
het stenige beeld van deze kades en de haven te
verzachten/te vergroenen. De initiatiefnemers
van dit plan willen de buurt informeren over
deze plannen en horen graag wat u ervan vind.
Ongeveer 30 bewoners hebben bijgedragen aan
dit plan. In een later stadium als de voorstellen
gedetailleerder zijn uitgewerkt en financieel
haalbaar zijn, peilt de gemeente bij alle mensen
die direct aan deze kades wonen of ze het plan
steunen (draagvlakmeting).

Vragen?

Kunt u niet komen naar de

informatiebijeenkomst op 9 oktober, maar heeft
u wel een vraag over of reacties op een van de
projecten, dan kunt u mailen naar

leidscherijn@utrecht.nl of bellen met Miriam
Hueber, wijkadviseur Leidsche Rijn 0302869940.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4,

Utrecht, leidscherijn@utrecht.nl, tel: 14 030,
www.utrecht.nl/leidscherijn.

Meer informatie over het Initiatievenfonds:
www.utrecht.nl/initiatievenfonds

